
Наручилац ЈКП “ Водовод-Шабац” Шабац
Адреса Шабац, Ослобођења 62
Место Шабац
Број одлуке 5719
Датум 05.08.2019

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015),   ЈКП „Вододвод-Шабац“ Шабац доноси: 

ОДЛУКУ
О    ДОДЕЛИ      ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ - по партијама
ЈН број 22/2019

Подаци о предмету јавне набавке:
Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку
Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, и то оквирног споразума једног 
наручиоца са једним понуђачем за сваку партију појединачно, по  позиву објављеном на Порталу јавних 
набавки од 28.06.2019. године.
Редни број јавне набавке: 22/2019
Назив и ознака из општег речника набавке: 38421100 – ВОДОМЕРИ
Подаци из плана који се односе на предметну јавну набавку: 1.1.6
Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, износи  3.000.000,00 динара
Партије и процењене вредности партија:
Предмет јавне набавке – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ - по партијама 

Партија бр.1-  Резервни делови за водомере "EWT" или еквивалентно Qn 3-20m3/h i  Dn 13-
40mm;
Процењена вредност набавке: 2.800.000,00 динара.

Партија бр.2 - Резервни делови за водомере "ИНСА" или еквивалентно Qn 3-20m3/h i  Dn 13-
40mm;
Процењена вредност набавке: 200.000,00  динара.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и 
сачинила извештај о истом.

Партија 
број

Назив понуђача Понуда број Датум понуде

Партија 1 „ВУКАС  МЕРИНГ“ д.о.о. Батајница 5557 23.920,00 без ПДВ-а

Партија 2 „ ИНСА“ АД Земун 5593 7.483,00 без ПДВ-а

Одговорно  лице  наручиоца  прихватило  је  предлог  Комисије  за  јавне  набавке  о  избору  најповољније
понуде,  те  је  на  основу законског овлашћења донело одлуку о  додели оквирног споразума наведеним
понуђачима.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за давање понуда и конкурсну документацију на 
Порталу јавних набавки, Службеном гласнику Републике Србије, као и на на сајту ЈКП „Водовод Шабац“ 
Шабац дана 28.06.2019 године.
До истека рока за подношење понуда 29.08.2019  до 12  часова на адресу наручиоца приспеле су понуде 2 
(два) понуђача.



1. Подаци о јавној набавци
1. Предмет јавне набавке РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ   – по   

партијама
2. Подаци из плана који се односе на предметну 

јавну набавку
План набавки  - позиција 1.1.6

3. Процењена вредност јавне набавке у укупном
износу 3.000.000,00  динара без ПДВ-а

4. Евентуална одступања од плана са 
образложењем /

5. Врста поступка
Јавна набавка у отвореном поступку

6. Ако се поступак јавне набавке спроводи 
заједно са другим наручиоцем у складу са 
чланом 50. овог закона, основне податке о том
наручиоцу

/

2. Основни подаци о понуђачима

Заводни 
број 
понуде

Датум 
понуде

Назив понуђача Адреса понуђача

1. 5557 25.07.2019 „ВУКАС  МЕРИНГ“ д.о.о. 
Батајница

Далматинских бригада 40, Батајница, Београд

2. 5593 29.07.2019. „ ИНСА“ АД Земун Тршћанска бр.21 Земун, Београд

3. Понуде које су одбијене

Назив понуђача Разлог за одбијање понуде Партија бр. Понуђена цена 

/ / / /

4. У случају да је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене

Понуђач Понуђена цена Начин на који је утврђено да је понуђена 
цена неуобичајено ниска

/ / /

4.  1.   У случају да је поднета само једна понуда  

Мишљење комисије о разлозима који су 
проузроковали подношење само једне понуде 

Предлог мера које треба предузети да се у наредним
поступцима обазбеди конкуренција

Разлог  непознат наручиоцу –Поднета је само једна
понуда за Партију 1 и за Партију 2.иако је позив за
подношење  понуда  објављен  на  Порталу  јавних
набавки, Службеним гласилима Републике Србије и
сајту Наручиоца. Евдентно је да је више понуђача
преузело документацију са Портала јавних набавки,
али  да је до истека рока за подношење понуда на
адресу  наручиоца  стигла  само  једна  понуда  за
наведене партије и поред свих законски обавезних
процедура и јавног оглашавања на Порталу јавних
набавки.

Предузете  су  све  потребне  мере  обезбеђивања
конкуренције



5. Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
критеријум цена: 100*најнижа понуђена цена / понуђена цена

Партија 1 -  Резервни делови за водомере "EWT" или еквивалентно Qn 3-20m3/h i  Dn 13-40mm;;

р.б Назив понуђача Цена ББ Цена

1. „ВУКАС  МЕРИНГ“ д.о.о. Батајница 23.920,00 100

       
Партија 2 -  Резервни делови за водомере "ИНСА" или еквивалентно Qn 3-20m3/h i  Dn 13-40mm;
    

р.б Назив понуђача Цена ББ Цена

1. „ ИНСА“ АД Земун 7.483,00 100

                        6.  Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Партија 
број

Назив понуђача Понуда број Вредност понуде

Партија 1 „ВУКАС  МЕРИНГ“ д.о.о. Батајница 5557 23.920,00 без ПДВ-а

Партија 2 „ ИНСА“ АД Земун 5593 7.483,00 без ПДВ-а

7. Изабрани понуђачи не извршавају набавку уз помоћ подизвођача
                      
На основу извештаја о стручној оцени понуда , наручилац ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац доноси 
одлуку о додели   оквирног споразума    са   наведеним   понуђач  има за наведене партије.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права
у року од  10 дана од дана пријема исте.

У складу са чл.112 ЗЈН, Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда.

                        Одговорно лице
                               директор

 Даниела Ловрин Гавриловић

    ___________________________________


